
ІНДИВІДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ» 

 

Завдання 1. 

Використовуючи законодавчі акти, навчальні посібники і підручники, монографії та періодичну літературу, виконати 

науково-дослідницьку роботу у вигляді реферату. 

№ 

з/п 

Теми рефератів 

1. Передумови виникнення та історія митної справи в Україні. 

2. Історія Чопської митниці. 

3. Державна політика у сфері державної митної справи. 

4. Державна митна справа та її роль і місце у забезпеченні митних інтересів України. 

5. Законодавство України з питань державної митної справи. 

6. Поняття митної території та митного кордону України.  

7. Повноваження та основні завдання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову та митну політику. 

8. Митниця в системі органів доходів і зборів України: її роль і завдання. Типова структура митниці. 

9. Митний пост-відокремлений структурний підрозділ у складі митниці. 

10. Основні напрями взаємовідносин органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності. 

11. Митна статистика: призначення, види та основні завдання. 

12. Використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у митній справі. 

13. Органи доходів і зборів України і Всесвітня митна організація.  

14. Органи доходів і зборів, Світова організація торгівлі (СОТ): розвиток міжнародного співробітництва з питань 

державної митної справи. 

15. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

16. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

17. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

18.   Роль і місце органів доходів і зборів України в системі державного регулювання ЗЕД. 



19. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Облік суб’єктів ЗЕД у органах доходів і зборів України. 

20. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС-2010 та їх роль у здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

21. Поняття та класифікація заходів нетарифного регулювання. Ліцензування і квотування як метод кількісних обмежень. 

22. Сертифікація імпортованих товарів в Україні як метод нетарифного регулювання. 

23. Попередній документальний контроль товарів у пунктах пропуску через державний кордон України. 

24. Особливості нетарифного регулювання ЗЕД в Україні. 

25. Ветеринарно-санітарний контроль при переміщенні товарів через митний кордон України та їх митному оформленні. 

26. Контроль органів доходів і зборів за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. 

27. Посадові особи органів доходів і зборів України та їх правове становище. 

28. Особливості прийняття на службу до органів доходів і зборів України. 

29. Загальні положення проходження служби в органах доходів і зборів України. 

30. Правовий захист працівників органів доходів і зборів України. 

31. Загальні положення проходження служби в органах доходів і зборів України. 

32. Пропуск та митне оформлення вантажів, що підлягають фітосанітарному контролю. 

 

Завдання 2. 

Ознайомтеся з поданими ситуаціями та дайте відповідь на запитання. 

№ 

з/п 

Зміст ситуації Запитання Література 

1. Суб’єктом ЗЕД України, 

юридичною особою, на митну 

територію України ввозиться 

товар – сливи свіжі, насипом. 

1.Яким службам підконтрольний цей 

товар? 

2.Які  дозвільні документи є 

підставою для пропуску товарів через 

митний кордон України? 

3.Де і ким буде здійснено попередній 

документальний контроль? 

1.МКУ, ст.319. 

2.Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякi питання здiйснення державного 

контролю товарiв, що перемiщуються 

через митний кордон України» від 

05.10.2011р.-№ 1031. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання здійснення попереднього 

документального контролю в пунктах 

пропуску через державний кордон 



України» від 05.10.2011р.-№ 1030. 

3.Інформація по коду товару 

http://www.qdpro.com.ua/goodinfo/0809400

500 

2. На митну територію України 

ввозиться товар, який підлягає 

обов’язковому екологічному 

контролю у пункті пропуску 

через державний кордон 

України. 

1.Яким чином зазначається 

позитивний висновок екологічного 

контролю імпортованого товару в 

пункті пропуску? 

2.Чи потрібно органам доходів і 

зборів вимагати відповідний дозвіл 

органу екологічного контролю при 

проведенні митного оформлення 

товару у вільний обіг на території 

України? 

3.Які види товарів підлягають 

екологічному контролю? 

 

1.МКУ, ст.319. 

2.Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про здійснення екологічного контролю  в 

пунктах пропуску через державний 

кордон» від 20.03.1995р.-№ 198. 

3.Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякi питання здiйснення державного 

контролю товарiв, що перемiщуються 

через митний кордон України» від 

05.10.2011р.-№ 1031. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання здійснення попереднього 

документального контролю в пунктах 

пропуску через державний кордон 

України» від 05.10.2011р.-№ 1030. 

5. Шершун А.А. Митні правила в Україні: 

Підручник- Х.:Факт, 2013 (стор.97-101) 

3. Підприємство «Атлант» уклало 

зовнішньоекономічний договір 

(контакт) з німецькою фірмою 

«Данон» (Берлін) на поставку 

малої сільськогосподарської 

техніки для українських 

фермерів. 

 

1.Поясніть суть умови EXW (Франко-

завод – Берлін), якщо ви погодились 

на дану умову у 

зовнішньоекономічному договорі 

(контракті). 

2.Що означає режим найбільшого 

сприяння для товарів, які 

імпортуються в Україну з країн-

1.Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991р.-№ 959-ХІІ (ст.7, ст.33). 

2.ІНКОТЕРМС-2010 
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членів СОТ? 

3.Назвіть форми відповідальності 

суб’єктів ЗЕД за невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань за 

зовнішньоекономічними договорами 

(контрактами). 

4. Начальник відділу оперативних 

чергових звернувся до 

начальника митниці з проханням 

перевести його сина, який 

проходить службу у відділі 

митних платежів, до відділу 

оперативних чергових. Однак 

начальник митниці відмовив у 

такому проханні та зобов’язав 

начальника відділу вивчити 

відповідні статті Митного 

кодексу України. 

 

1.Чим обґрунтовано відмову 

начальника митниці?  

2.Які положення законодавства слід 

вивчити та знати начальнику відділу 

оперативних чергових?  

3.Назвати порядок і умови прийняття 

на службу до органів доходів і зборів 

України. 

 

1.Закон України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 07.04.2011р.-№ 

3206-VI (ст.1, 9). 

2.МКУ, ст.570. 

5.  Інспектор відділу митного 

оформлення отримав від 

заступника начальника митниці 

розпорядження здійснити митне 

оформлення автомобіля, який 

надійшов у міську лікарню як 

гуманітарна допомога в період з 

19.00 до 21.00. Однак інспектор 

митниці відмовився виконати 

дане йому розпорядження. 

1.Чи правомірні дії начальника 

митниці?  

2.Якими законодавчими актами слід 

керуватися заступнику начальника 

митниці в даному випадку?  

3.Чи є підстави для відмови у 

виконанні розпорядження, якщо 

митне оформлення автомобіля носило 

характер невідкладних заходів? 

 

МКУ, ст.574 



Заступник начальника митниці 

доручив начальнику відділу 

провести службове 

розслідування за даним фактом. 

6. На митну територію України з 

Іспанії ввозиться товар – 

продукти дитячого харчування. 

1.Визначте перелік документів, які 

повинен подати до органу доходів і 

зборів митний брокер для 

оформлення пропуску.  

2.Як буде вирішено питання щодо 

ввезення товару, якщо відсутнє 

маркування українською мовою? 

1.МКУ, ст.319. 

2.Закон України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» від 

23.12.1997р.-№ 771/97-ВР (ст.49). 

3.Інформація по коду товару 

http://www.qdpro.com.ua/goodinfo/2104200

000 

7. Турист з Італії Беніні Франко 

вважав себе винахідливою та 

передбачливою людиною. 

Скупивши в Україні колекцію 

старовинних годинників, він мав 

намір вивезти її в Італію, 

приховавши їх у сумці, але під 

час митного контролю ця 

колекція була вилучена. 

Експертиза встановила, що 

годинники виготовлені 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. і мають історичну і 

культурну цінність. 

1.Обґрунтувати відповідь з 

посиланням на відповідні статті 

МКУ, які визначають обов’язки  

органів доходів і зборів здійснювати 

контроль за переміщенням 

культурних цінностей, їх взаємодію з 

іншими контролюючими органами. 

2.Який документ необхідний для 

вивезення культурних цінностей? 

1.МКУ, ст.319, ст.561. 

2. Наказ Міністерства культури і мистецтв 

України «  Про затвердження Інструкції 

про порядок оформлення права на      

вивезення, тимчасове вивезення 

культурних цінностей та     контролю за їх 

переміщенням через державний кордон 

України» від 22.04.2002р.-№ 258 (п.1.6). 

8. Приватне підприємство 

«Пектораль» має намір 

експортувати лісоматеріали 

необроблені в Італію . 

1.Які дії необхідно виконати даному 

підприємству для того, щоб 

здійснювати митне оформлення? 

2.Які документи подає суб’єкт ЗЕД 

1.МКУ, ст.455. 

2.Наказ Міністерства фінансів України 

«Про встановлення порядку обліку осіб, 

які здійснюють операції з товарами» від 

http://www.qdpro.com.ua/goodinfo/2104200000
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для постановки на облік у органах 

доходів і зборів? 

3.Яким службам підконтрольний 

даний товар? 

15.06.2015 р.-№ 552 . 

3.Інформація по коду товару 

http://www.qdpro.com.ua/goodinfo/4403201

100 

9. Керівник підприємства, що 

імпортує сільськогосподарську 

техніку, доручив вам, фахівцю–

товарознавцю, вивчити і 

доповісти йому вимоги 

законодавства України щодо 

митного оформлення даного 

вантажу для прийняття 

відповідного рішення 

1.Хто може представляти інтереси 

даного підприємства у відносинах з  

органами доходів і зборів і на яких 

умовах? 

2.Що являє собою процедура 

декларування та які документи і 

відомості необхідно подати для 

митного контролю й оформлення 

імпортованого товару? 

3.Назвати обов’язки декларанта 

відповідно до чинного законодавства 

України.  

 

МКУ, ст.4 (п.8), ст.416, ст.335 (п.3), ст.266 

10. Підприємство «Сервіс Плюс» 

займається 

зовнішньоекономічною 

діяльністю починаючи з 2012 

року по сьогоднішній день і має 

намір отримати статус 

уповноваженого економічного 

оператора. 

1.Дайте консультацію, як фахівець, 

яким вимогам повинно відповідати 

підприємство для отримання 

сертифіката уповноваженого 

економічного оператора. 

2.Які спрощення можуть бути 

застосовані до уповноваженого 

економічного оператора? 

3.Хто веде Єдиний реєстр 

уповноважених економічних 

операторів? 

МКУ глава 2. 

11. Ви-агент з митного оформлення 1.Складіть перелік дозвільних 1.Закон України  «Про державне 

http://www.qdpro.com.ua/goodinfo/4403201100
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товарів та вантажів. 

До Вас звернувся представник 

української фірми «Світанок» із 

приводу декларування 

ковбасних виробів, які завезені 

автотранспортом України з 

Росії, а саме ковбаси копчені 

вагою 10 000 кг. 

документів, згідно з якими 

здійснюється митне оформлення 

імпортних харчових продуктів. 

2. Поясніть суть і значення правових 

режимів для товарів, що 

імпортуються в Україну з держав-

членів СОТ, відповідно до Закону 

України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність». 

регулювання імпорту  

сільськогосподарської продукції» від 

17.07.1997р.-№ 468/97-ВР (ст.4). 

1.Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991р.-№ 959-ХІІ (ст.7). 

 

 

12. Громадянин України, 

співробітник Державного музею 

мистецтв, за дорученням 

Міністерства культури та 

мистецтв України повинен 

вивезти в Угорщину на виставку 

п’ять картин, які є культурними 

цінностями. Строк проведення 

виставки-30 діб. 

1.Поясніть порядок тимчасового 

вивезення культурних цінностей та 

організацію контролю за їх 

переміщенням через державний 

кордон України.  

2.Чи можна віднести дані культурні 

цінності до поняття «товар»? 

 

1.МКУ, ст.4 (п.57). 

2. Закон України «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних 

цінностей» від 21.09.1999р.- № 1068-

XIV(ст.1, ст.23, 24). 

Наказ Міністерства культури і мистецтв 

України «  Про затвердження Інструкції 

про порядок оформлення права на      

вивезення, тимчасове вивезення 

культурних цінностей та     контролю за їх 

переміщенням через державний кордон 

України» від 22.04.2002р.-№ 258 (розділ 

2). 

13. На митну територію України 

німецькою фірмою ввозиться 

товар - рибні консерви, 

упаковані в картонну тару.  

 1.Визначте перелік документів, які 

повинні надати представники фірми 

до  органу доходів і зборів для 

оформлення. 

2.Які умови поставки можуть бути 

застосовані, якщо переміщення 

здійснювалось морським 

1.МКУ, ст.335 (п.3). 

2. 2.ІНКОТЕРМС-2010 

3.Інформація по коду товару 

http://www.qdpro.com.ua/goodinfo/1604131

100 
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транспортом? 

3.Яким службам підконтрольний 

даний товар? 

14. Громадянин Іващенко І.Г. після 

закінчення Академії митної 

служби України  працює на 

інспектором м/п «Ужгород-

Вишнє Нємецке». У січні цього 

року він подав клопотання щодо 

переведення його на м/п 

«Мукачево». Проте йому було 

відмовлено, так як його батько 

Іващенко Г.Ю. є керівником 

митного складу, що розміщений 

у м.Мукачево. 

1.Обгрунтуйте причини відмови, 

посилаючись на статтю Митного 

кодексу України. 

2.Чи встановлені інші обмеження у 

прийнятті на службу до органів 

доходів і зборів? 

МКУ (глава 79).  

15. Під час проведення митного 

оформлення легкового 

автомобіля між інспектором 

митниці та водієм виникла 

суперечка, що перейшла у 

фізичне з’ясування відносин, у 

результаті чого водій отримав 

від митника тілесні ушкодження 

легкого ступеня. 

Дайте правову оцінку дій посадової 

особи митниці та визначте, яку 

відповідальність передбачено в 

даному випадку.  

 

МКУ (ст.581-582). 

 


